
 

 

PUPPYKOOPOVEREENKOMST 

 

 

Verkoper 

Naam     :  

Kennelnaam    :   

Adres     :  

Postcode/woonplaats   :  

Telefoon    :  

 

 

Koper 

Naam     :  

Adres     :  

Postcode/woonplaats    :  

Telefoon    :  

 

 

verklaren een overeenkomst van verkoop en koop te hebben gesloten betreffende de door de 

verkoper gefokte raszuivere IJslandse Hond: 

 

 

Naam      :  

Chipnummer    :  

Paspoortnummer   :  

N.H.S.B. nr.    :  

Geboortedatum    :  

Geslacht    :  

Vader     :  

N.H.S.B. nr.    :  

Moeder     :  

N.H.S.B. nr.    :  

 

 

Koper verklaart de hond aan te schaffen voor het gebruik als gezins-/huishond; mocht in de 

toekomst de wens ontstaan de hond in te zetten voor de fok, zal koper vooraf overleg plegen/contact 

hebben met de fokker. 

Verkoper verklaart  - op grond van de kwalificaties van de ouderdieren en het klinische onderzoek 

van de pup - de hond in aanleg als huishond geschikt te achten. 

 

 

 



 

 

GEZONDHEID/WELZIJN 

 

Verplichtingen van de verkoper:  

 

 Tot de datum van overdracht neemt de verkoper de volledige verantwoording van een goede 

verzorging en uitgebreide socialisatie op zich. Tevens verzorgt de fokker de nodige entingen, ten 

bewijze waarvan - door een dierenarts - gewaarmerkte entbewijzen aan de koper worden 

overhandigd. Tijdens deze entingen heeft de desbetreffende dierenarts bij controle geen afwijkingen 

en/of gebreken aan de pup geconstateerd zoals vermeld in het Europees paspoort voor 

gezelschapsdieren. De pup _________________ (naam) is op het moment van overdracht vier maal 

ontwormd op de leeftijd van 2, 4, 6 en 8 weken. 

 

 Verkoper verklaart dat bij de conceptie de ouderdieren voldeden aan de door de rasvereniging IJHC 

gestelde voorwaarden in het VERENIGINGSFOKREGLEMENT en dat zij alle zorgvuldigheid in acht heeft 

genomen om de binnen het ras tot op heden bekende ziektes en/of afwijkingen te voorkomen. 

 

Beide ouderdieren zijn onderzocht op erfelijke oogafwijkingen  

Naam ____________________ (moederhond)   ___________ (datum)  ___________ (uitslag)  

Naam ____________________ (vaderhond)    ___________ (datum)  ___________ (uitslag) 

 

Bij beide ouderdieren is een gonioscopie verricht 

Naam ____________________ (moederhond)    ___________ (datum)  ___________ (uitslag)  

Naam ____________________ (vaderhond)    ___________ (datum)  ___________ (uitslag) 

  

Beide ouderdieren zijn onderzocht op HD  

Naam ____________________ (moederhond)    ___________ (datum)  ___________ (uitslag)  

Naam ____________________ (vaderhond)    ___________ (datum)  ___________ (uitslag)

  

Beide ouderdieren zijn onderzocht op Patella Luxatie: 

Naam ____________________ (moederhond)    ___________ (datum)  ___________ (uitslag)  

Naam ____________________ (vaderhond)    ___________ (datum)  ___________ (uitslag) 

  

Kopieën van de testresultaten en stambomen van de ouderdieren zijn bijgevoegd. 

 

 Indien binnen  twee jaar na aanschaf mocht blijken dat de pup lijdt aan een ziekte of afwijking welke 

aantoonbaar te wijten is aan onzorgvuldigheid van de fokker zal de verkoper naar redelijkheid en 

billijkheid een schadevergoeding uitkeren aan de koper. De vergoeding zal niet meer bedragen dan de 

helft van de door de koper aan verkoper betaalde koopsom. Verkoper behoudt zich het recht voor een 

veterinair (tegen-) onderzoek te laten verrichten door een dierenarts van zijn keuze en voor zijn 

kosten. In alle andere gevallen zal een en ander in goed onderling overleg geregeld worden. 

 



 

 

 De verkoper verplicht zich de stamboom en het DNA profiel van de hond direct na ontvangst van de 

Raad van Beheer af te geven of toe te zenden aan de koper. Indien de verkoper stamboom en DNA 

profiel persoonlijk overhandigt aan de koper heeft de verkoper het recht de pup ________________ 

(naam) te zien en te beoordelen 

 

 De verkoper verplicht zich om de koper bij te staan met raad en daad met betrekking tot vraagstukken 

op de gebieden welzijn, gezondheid en voeding zolang de hond leeft. 

 

 Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om bij geconstateerde mishandeling of 

verwaarlozing van de IJslandse Hond ______________ (naam) deze terug te nemen (evt. met 

aanvulling* met hulp van de daartoe geëigende instantie) zonder restitutie van de koopsom. 

 

 

Verplichtingen van de koper:  

 

 De koper zegt toe om binnen 2 weken na de ontvangst van de hond, de algehele gezondheidstoestand 

van de hond te laten nakijken door een erkend dierenarts. Indien hierbij wordt vastgesteld dat de hond 

aan een ziekte, gebrek of afwijking lijdt welke reeds bestond of te herleiden is tot een ziekte, gebrek of 

afwijking welke reeds bij de hond aanwezig was op het moment van overdracht, waardoor de hond 

blijvend ongeschikt is voor het gebruik zoals hierboven beschreven, heeft de koper het recht deze 

overeenkomst te ontbinden en is verkoper verplicht de pup terug te nemen.  De koper geeft dit te 

kennen binnen 5 werkdagen na de constatering, door middel van een aangetekend schrijven aan de 

verkoper.  

 Laat de koper dit na, dan kan hij geen enkel recht meer doen gelden. Verkoper behoudt zich het recht 

voor een veterinair (tegen-)onderzoek te laten verrichten door een dierenarts van zijn keuze. 

 

 Indien de koper aanspraak maakt op schadevergoeding dient de koper aan verkoper alle 

bewijsstukken/nota’s van gemaakte kosten van veterinair onderzoek en behandeling van een 

aangeboren afwijking of genetisch bepaald verborgen gebrek over te dragen aan verkoper.  

 

 De koper bevestigt richtlijnen van de fokker omtrent verzorging van en omgang met de hond te 

hebben ontvangen en deze in acht te zullen nemen en niets te doen wat de gezondheid en/of het 

welzijn van de hond in gevaar kan brengen. 

 

 De koper verplicht zich de verkoper op de hoogte te houden van het wel en wee van de hond zolang 

de hond in leven is. 

 

 Indien koper, om welke reden dan ook, geen zorg meer kan of wil dragen voor de hond en de hond in 

eigendom wenst over te dragen, zal koper de verkoper hiervan onverwijld in kennis stellen, waarbij de 

verkoper te allen tijde het eerste recht tot overname heeft. Koper en verkoper zullen in onderling 

overleg treden teneinde tot een dusdanige oplossing te komen waarin het belang van de hond voorop 

staat. 



 

 

OVERDRACHT 

 

 De verkoper verbindt zich de pup ______________ (naam) af te leveren aan de koper, die daarvoor 

een bedrag van € _________ , _____  zegge ___________________________ euro is verschuldigd 

aan de verkoper.  

 De verkoper verklaart dit bedrag te hebben ontvangen van de koper. 

 De aanschafprijs is inclusief de kosten van alle noodzakelijke entingen en ontwormingen, Europees 

Huisdierenpaspoort, stamboom, registratiebewijs ________________________ (etc.) 

 Koper en verkoper verklaren door middel van ondertekening van deze overeenkomst kennis te hebben 

genomen en akkoord te gaan met de genoemde voorwaarden en bedingingen. 

 

 Als bijlagen verklaart de koper te hebben ontvangen: 

 

 Richtlijnen omtrent verzorging van en omgang met de hond; 

 Het Europese Paspoort voor gezelschapsdieren, tevens inentingsbewijs; 

 Afschriften van de verplichte gezondheidsonderzoeken van beide ouderdieren. 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te ___________________ , ________________ (datum) 

 

Verkoper:                            Koper:  

Naam:       Naam: 

Handtekening:      Handtekening: 

 

 

 

 

 

……………………………………………………  ……………………………………………………… 

 

 

 


